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Abstract 

 The contribution deals with optimisation of cold bonded pellets production from BOF sludges 
and dusts for reductive melting treatment in pig iron. The experiments were carried out in laboratory 
scale. The mixture for pellets production consists of BOF sludges and dusts, fine coke, and cement. 
The pellets were produced in balling disc with diameter 1020mm. The determination of pellets strength 
was carried out after pellet production and every day in time of 3 weeks. The pellet strength was in 
range from 9 to 43 N per pellet. The influence of shortened drying way on strength of produced pellets 
at temperature 95°C was observed, too. The strength of free dried pellets was much higher than pre-
dried pellets after 2 days.  

 The results showed that maximal strength of pellets was reached up to 7 days (1st phase). In 
2nd phase, which takes 7 days, too, the strength of pellets has constant value. In 3rd phase, which 
occurs after another 7 days, the decreasing of pellet strength is observed. 
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Abstrakt 

 Článok sa zaoberá optimalizáciou výroby za studena spevňovaných zbalkov z oceliarenskych 
kalov a prachov pre spracovanie v procese redukčného tavenia v surovom železe. Experimenty boli 
uskutočnené v laboratórnych podmienkach. Zmes pre výrobu zbalkov pozostávala z oceliarenskych 



kalov a prachov, prachového koksu a cementu. Surové zbalky boli vyrobené v zbaľovacej mise 
priemeru 1020mm. 

 Stanovenie pevnosti zbalkov sa uskutočnilo bezprostredne po ich vyrobení a každý deň 
podobu 3 týždňov. Pevnosť zbalkov sa pohybovala v intervale 9 až 43N.zbalok-1. Sledovaný bol 
taktiež vplyv skráteného spôsobu sušenia pri tepote 95°C na pevnosť vyrobených zbalkov. Pevnosť 
voľne sušených zbalkov bola už po dvoch dňoch výrazne vyššia ako pevnosť zbalkov umelo 
prisušených. Výsledky ukázali, že maximálna pevnosť zbalkov je dosiahnutá po 7 dňoch (1.fáza). V 2. 
fáze, ktorá trvá taktiež 7 dní, je pevnosť zbalkov konštatná. V 3.fáze, ktorá nasleduje po ďalších 7 
dňoch nastáva pokles pevnosti.  

Úvod 

 Výroba ocele v kyslíkových konvertoroch je spojená so vznikom úletov, ktoré sú separované 
systémom suchého a mokrého čistenia. Výskyt oceliarenskych kalov a prachov je napr. v U.S.Steel 
Košice s.r.o. približne 40kt.rok-1. Okrem hrubých kalov, ktoré sa spätne využívajú v aglomeračnom 
procese, nie je možné ostatný podiel z dôvodu nevhodného chemického zloženia bez predchádzajúcej 
úpravy zhodnotiť. Zmena zákonov o znečisťovaní životného prostredia však vytvorila ekonomický 
tlak, výsledkom ktorého bolo zintenzívnenie hľadania možností ich využitia. 

 Výskumné práce realizované na Katedre metalurgie železa a zlievárenstva sa zameriavali ako 
do oblasti aglomeračného procesu [1-3], tak aj do procesu výroby peliet [4] a brikiet [5]. Výsledky 
ukázali, že kovovú zložku oceliarenskeho kalu a prachu je možné v týchto technológiách spätne využiť 
pri súčasnom odstránení zinku a olova na úrovni približne 90%. Veľmi nádejné sú výsledky v oblasti 
spracovania oceliarenských kalov a prachov v procese redukčného tavenia v surovom železe [6-8]. 
 

 
 

 

1. Teoretická časť 

 Využitie oceliarenskych kalov a prachov v procese redukčného tavenia je možné len v prípade 
ich skusovenia. Kinetika redukcie závisí od veľkosti reakčného povrchu, preto sa ako najvhodnejší 
spôsob ukazuje výroba zbalkov, resp. mikrozbalkov. Snáď najznámejší spôsob výroby za studena 
spevnených zbalkov je vo Švédsku patentovaná technológia známa pod názvom Grangcold. 

 Na výrobu týchto peliet sa používa železonosný koncentrát a portlandský, resp. troskový 
cement. Množstvo cementu je 10% z hmotnosti koncentrátu. Pelety sa pred uložením do zásobníka 
obaľujú vrstvou koncentrátu, ktorý jednotlivé pelety oddeľuje a zabraňuje ich zlepovaniu. Prvá etapa 
spevnenia prebieha počas 30 hodín v zásobníku. V tejto prvej etape (indukčnej perióde) pelety prestanú 
byť lepivé a možno ich ďalej spracovať bežným spôsobom. Po ukončení indukčnej periódy sa zo 
zásobníka dopravuje zmes peliet a koncentrátu na triedič, kde sa oddeľujú pelety od koncentrátu. 
Pelety, ktoré zostanú na site sa dopravujú naspäť do zásobníka, kde prebieha druhá etapa spevnenia. Po 
jej skončení pevnosť peliet dosahuje 70% konečnej pevnosti. Táto etapa rýchleho spevnenia trvá 3 až 6 
dní. Po uplynutí tejto lehoty sa pelety dopravujú na skládku, kde prebieha posledná etapa spevňovania. 
Konečnú pevnosť dosahujú pelety po 4 týždňoch skladovania (obr.1). 
 

 

 

 
Fig.1 The change of pellets strenght during time at Grangcold technique 

2. Experimentálna časť 

 Ciele experimentálnych prác je možné zadefinovať do nasledovných bodov, ktoré predstavujú 
jednotlivé etapy riešenia výroby zbalkov pre účely redukčného tavenia: 

Stanovenie optimálneho množstva a druhu prísad a spôsobu sušenia s ohľadom na pevnosť 
zbalkov. 



Intenzifikácia spôsobu sušenia na základe výsledkov 1.etapy . 

Overenie podmienok výroby mikrozbalkov na prevádzkovom zariadení. 

 V priebehu 1.etapy riešenia bol sledovaný vplyv prísad, t.j. obsahu cementu (6 a 10%) a 
obsahu urýchľovača tuhnutia a tvrdnutia cementu Cyklosal v množstve 0 a 6% z množstva cementu, a 
taktiež vplyv spôsobu sušenia s ohľadom na pevnosť zbalkov. Z výsledkov riešenie tejto etapy 
vyplynulo, že optimálne množstvo cementu je na úrovni 6% a pridávanie urýchľovača tuhnutia a 
tvrdnutia cementu pôsobí negatívne [9]. Pevnosť prisušených zbalkov bola vyššia ako pevnosť voľne 
sušených zbalkov. 

 V tejto práci sú uvedené výsledky dosiahnuté v 2.etape riešenia. 
 

 
 

 

2.1 Použité materiály  

 Na výrobu zbalkov boli použité nasledovné materiály: 

zmes PREMIX (oceliarenský kal + oceliarenský prach) 

koks 

portlandský cement 
 

 
  

2.2 Experimentálne zariadenia 

 Príprava, homogenizácia surovín a výroba surových zbalkov sa uskutočnili v zbaľovacej mise 
(obr.2) s nasledovnými parametrami: 

priemer:  1020 mm 

výška steny:  235 mm 

rýchlosť otáčania:  10 ot.min.-1 

 

 

 

 
 

 
Fig.2 Balling disc 

 Stanovenie pevnosti surových zbalkov sa realizovalo na tlakovom stroji poľskej výroby typu 
LR-U (obr.3). 
 

 

 

 
 

 
Fig.3 Pressure machine for pellets strength determination 



 

 
 

 

2.3 Postup pri výrobe zbalkov 

 Na prípravu zmesi pre výrobu zbalkov sa používal konštantný pomer zmesi PREMIX a koksu 
10:1 v suchom stave. Uvedený pomer vychádza z potrieb priebehu dejov pri spracovaní zbalkov 
redukčným tavením v surovom železe. K tejto zmesi sa pridával portlandský cement, ktorého 
optimálne množstvo podľa výsledkov 1.etapy riešenia predstavovalo hodnotu 6%. 

 Pracovný postup pri výrobe zbalkov bol nasledovný: 

 Naváženie a homogenizácia zmesi PREMIX s koksom 

 Naváženie cementu 

 Homogenizácia zmesi PREMIX a koks s cementom 

 Výroba zbalkov v zbaľovacej mise pri postupnom pridávaní zmesi a vody 

 Cieľom bolo vyrobiť zbalky s maximálnym zastúpením zrnitostnej triedy 8 až 10mm. 
Stanovenie pevnosti sa uskutočnilo na zbalkoch priemeru 10 mm. Výsledná hodnota pevnosti je 
aritmetickým priemerom desiatich meraní. 

 Vzorku vyrobených voľne vysušených zbalkov dokumentuje obr.4. 
 

 

 

 
 

 
Fig.4 Sample of produced pellets 

3. VYHODNOTENIE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKOV 

 Cieľom riešenia v tejto fáze bola snaha zefektívniť proces sušenia, čo znamenalo skrátenie 
sušiacej doby z 90 na 30 minút. Vzhľadom na negatívne výsledky pevnosti zbalkov pri sušení na 
teplote 155°C bola maximálna teplota znížená na 95°C. Pevnosť prisušených aj voľne sušených 
zbalkov bola sledovaná v časovom horizonte do 21 dní. 

 Zmena sušiacej krivky oproti 1.etape riešenia je uvedená na obr.5. 

 

 
Fig.5 The change of drying curve (No.2) 

 

 
 

 

 Experimentálne výsledky pevnosti zbalkov sú graficky prezentované na obr.6. Ako je zrejmé 
z obrázku, pevnosť voľne sušených zbalkov postupne narastala a dosiahla maximálnu hodnotu 43,4 
N.zbalok-1 po 7 dňoch od výroby zbalkov. 
 

 

 



 
Fig.6 The influence of time on strength of pre-dried and free dried pellets 

Nárast oproti výrobnej pevnosti (9,9 N.zbalok-1) predstavoval hodnotu 338 %. Podobne ako u voľne 
sušených zbalkov, aj u zbalkov prisušených v skrátenom sušiacom režime bola maximálna pevnosť 
dosiahnutá po 7 dňoch od ich výroby, avšak dosiahla hodnotu len 26,3 N.zbalok-1. Po prisušení, t.j. po 
30 minútach od výroby dosiahli zbalky až 75 % svojej konečnej pevnosti. Tento jav je možné vysvetliť 
takmer úplným zastavením tuhnutia a tvrdnutia cementu po odstránení vody zo zbalkov v sušiacom 
zariadení. 

 Ďalší dôležitý poznatok z týchto meraní je v zistení, že po dosiahnutí maximálnej pevnosti po 
7 dňoch (1.fáza) od výroby zbalkov nastáva fáza konštantnej pevnosti zbalkov, ktorá trvá približne 7 
dní (2.fáza). Po ďalšich 7 dňoch (3.fáza) už nastáva pozorovateľný pokles oproti maximálnej pevnosti 
u voľne sušených zbalkov o 12,2 % a u prisušených zbalkov o 8,4 %. 
 

 
  

Záver 

 Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že pevnosť zbalkov bezprostredne po 
sušení je vyššia ako u voľne sušených zbalkov. Po 24 hodinách je však už pevnosť voľne sušených 
zbalkov vyššia, keďže schopnosť ďalšieho spevnenia prisušených zbalkov vzhľadom na odstránenú 
vodu  je minimálna. Maximálna pevnosť zbalkov je dosahovaná po 7 dňoch od ich výroby. Túto 
pevnosť si zbalky zachovávajú približne po dobu 7 dní. Po ďalších 7 dňoch nastáva mierny pokles 
pevnosti o cca 10 %. Bolo zistené, že konečná pevnosť zbalkov je nepriamo úmerná intenzite sušenia. 
Výhodnejšie je preto surové zbalky nesušiť bezprostredne po ich vyrobení. Optimálne riešenie je 
zabezpečiť odstátie zbalkov v atmosfére s vysokým parciálnym tlakom H2O až do doby dosiahnutia 
maximálnej, resp. požadovanej pevnosti a sušenie realizovať až tesne pred ich spracovaním. Okrem 
dosiahnutia maximálnych pevnostných vlastností zbalkov sa tým zabráni spätnému pohlteniu vlhkosti a 
naviac sa vylepší tepelná bilancia procesu redukčného tavenia. 
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